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Zakres prac archeologicznych
 w śródmieściu Głuchołaz

Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych 
związanych z instalacja gazową na styku Rynku i 
Ulicy KIościuszki – 1974r.
Nadzór archeologiczny przy budowie kamienicy 
przy Ulicy Kardynała Wyszyńskiego / 1999r.
Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych 
związanych z przebudową infrastruktury 
podziemnej i nawierzchni Rynku i Ulicy 
Korfantego – 2003r.
Sondaż archeologiczny przy portalu kościoła 
parafialnego – 2003r.
Nadzór archeologiczny przy pracach związanych z 
renowacjaą portalu kościoła parafialnego /  
2004r.
Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych 
związanych z przebudową infrastruktury 
podziemnej i nawierzchni Placu Kościelnego /  
2005r.



Nadzór archeologiczny przy pracach 
ziemnych związanych z przebudową Ulicy 
Opolskiej – 2009r.
Nadzór archeologiczny przy pracach 
ziemnych związanych z budowa budynku 
GTBS przy Placu Zgody – 2010r.
Nadzór archeologiczny przy pracach 
ziemnych związanych z przebudową sieci 
wod/ kan w ramach Funduszu Spójności 
(ulice: Ligonia, Apteczna, Wita Stwosza) – 
2011r.



Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych 
związanych z rewitalizacją starego miasta (ulice: 
Wita Stwosza, Ligonia, Apteczna, Góry Św. Anny, 
Korfantego, Basztowa, Plac Basztowy, plac za 
Urzędem, Batorego, Kościuszki) – lata 2012/ 2013
Badania archeologiczne dziedzińca dawnego 
Wójtostwa – 2014r.
Nadzór i badania archeologiczno /  
architektoniczne związanych z pracami 
budowlanymi przy rewitalizacji dziedzińca 
dawnego Wójtostwa – 2015r.



Badania archeologiczne przy ulicy 
warszawskiej (obecnie Prymasa 

Wyszyńskiego) w 1999r. -  relikty studni





Sondaż archeologiczny przy portalu kościoła 
parafailnego 2003r. -  odsłonięta dolna część 

portalu



Wczesnogotycki portal kościoła parafialnego 
przed

i po renowacji 2004r.



       Prace ziemne związane przebudową 
Placu kościelnego - 2005r.



     Pochówek z Placu Kościelnego - 2005r.



      Żuchwa z pochówku na byłym 
cmentarzu przykościelnym – 2005r.



Nadzór archeologiczny przy Ligonia-  Góry 
św. Anny – 2011r. - relikty muru miejskiego



Nadzór archeologiczny przy przebudowie Ulicy 
Basztowej w 2012r. – relikty muru miejskiego 





      Ulica Basztowa 2012-  relikty studni



Prace ziemne związane z przebudową Ulicy 
Wita Stwosza – 2012r. 



   Ulica Wita Stwosza – odsłonięte relikty 
studni















Wykop nr 3 – 3 schody z reliktem muru 
kamiennego



Element kamieniarki okiennej z muru 
północnego





Fragmenty ceramiki z wykopu 1; głęb. ok. 100 
cm; XVI – XVII w.



Fragmenty ceramiki z wykopu 1; głęb. ok. 100 
cm; XV – XVI w.





Fragmenty kafli piecowych barokowych z 
wykopu I









Ceramika z wypełniska górnej części studni; 
XIX w.



   Szkło z wypełniska górnej części studni; XIX 
w.





Fragmenty ceramiki z wykopu 2; XIII – XIV 
w.



Fragmenty ceramiki z wykopu 2; XIV – XV 
w.



Fragmenty ceramiki z wykopu 2; XVI – 
XVIII w.



Badania archeologiczno- architektoniczne 
zwiazane z pracami przy rewitalizacji dziedzńca 

Wójtostwa 01.12.2014  do  30.05. 2015 r





Wnętrze studni wyeksplorowane poniżej  
poziomu lustra wody (głębokość -  3,8 m)



Naroże klatki schodowej i ściany W istniejącej części 
budynku Wójtostwa, wykop pod kanalizację deszczową 
przed N frontem muru fundamentowego skrzydła N 
Wójtostwa; w grubości muru sklepione przejście 
piwniczne







Naroże SW dziedzińca Wójtostwa; odsłonięty w 
wykopie ziemnym relikt filaru arkadowania 

renesansowego





   Nadbudowa – rekonstrukcja filara 
kamiennego



Z eksploracji wnętrza studni na dziedzińcu 
Wójtostwa – kołki drewniane



 Z eksploracji wnętrza studni na dziedzińcu 
Wójtostwa – metal



Z eksploracji wnętrza studni na dziedzińcu 
Wójtostwa – fragmenty dachówek



Zabawka – kogucik gliniany z warstw 
zasypiskowych nad reliktami skrzydła północnego 
dziedzińca Wójtostwa; XIX/XX w.



Element architektoniczny z zasypiska gruzu 
kamiennego przy reliktach skrzydła północnego 
dziedzińca Wójtostwa



Stopień barokowy zamontowany wtórnie w 
nadbudowanym murze kamiennym



Fragmenty cegieł sygnowane „J. Grondel 
Ziegenhals” odnajdywane w zasypisku nad 

częścią skrzydła N Wójtostwa



     Dziedziniec Wójtostwa po rewitalizacji




